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Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester
Előkészítette: Sismándy-Kiss Réka ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásaként a belügyminiszter pályázatot hirdetett az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzat szociális célú tűzifa vásárlásához vagy barnakőszén vásárlásához
kapcsolódó támogatásra.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2020-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási
létszám adatának átlaga, a 2021. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának,
az önkormányzat 2020. évi OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján az aktív korúak ellátásában
részesülők és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak együttes száma alapján
került meghatározásra.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2022.
évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza akként, hogy
„A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában:
a)
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) szerint:
aa) aktív korúak ellátására jogosult;
ab) időskorúak járadékára jogosult;
ac) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult él;
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
bc) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él;
c)
mozgáskorlátozott él;
d)
3 vagy annál több gyermeket nevelnek.”
A rendeletnek legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 15. napon hatályba kell lépni.
A tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtottuk a pályázatot, a Magyar
Államkincstár tájékoztatása szerint 16 m3 tűzifa vásárlására kapott az Önkormányzat támogatást.
Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet alapján az a kérelmező jogosult a tűzifa támogatásra,
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 Ft-ot.
A kérelmeket a Hegymagasi Község Önkormányzatánál, a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem
formanyomtatványon lehet benyújtani.
A kiszállításról 2023. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A
támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2022.(….) önkormányzati rendelete
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásához előírt
szabályozási kötelezettség miatt szükséges a rendelet
megalkotása. A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja,
akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
Költségvetési hatása:
A képviselő testület a saját forrást, valamint a tűzifa
szállításából adódó költségeket a 2022. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Környezeti, egészségi következményei: A rászorulók számára a lakás fűtésének
biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges
megfázásos megbetegedések.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletnek adminisztrációs terhet
befolyásoló hatása nincs.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A Belügyminiszter
pályázati kiírása feltételül szabja a támogatás igényléséhez az
önkormányzati rendelet megalkotását. A megállapított és kiutalt
állami támogatás visszafizetése, amennyiben az önkormányzat
a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja
felhasználni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
INDOKOLÁS
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a szociálisan rászorulók részére a téli tüzelő
megvásárlásához. A belügyminiszter közzétette a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2022. évi
igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.
A rendelet 1.§-ában szabályozásra került igénylésre jogosultak körének meghatározása, jövedelmi
határ, életvitelszerűség meghatározása, kérelem benyújtási határidő, a maximális támogatás
nagysága.
A 2.§-ában a rendelet hatálybalépésének időpontja, illetve hatályon kívül helyezés ideje került
meghatározásra.
A rendelet 1. mellékletében a kérelem tartalmi elemei kerültek meghatározásra.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által
közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A települési önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló belügyminiszteri pályázati kiírás szerint a szociális tűzifára való jogosultság
megállapítása során támogatás iránti kérelmet nyújthat be Hegymagas községben életvitelszerűen
élők közül, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
(2) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:
a)
aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe,
illetve ide tér haza), és
b)
ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés,
mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
c)
amely családi élete helyszínéül szolgál, és
d)
amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és
e)
amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál,
közműszolgáltatóknál.
(3) A tűzifa támogatás akkor nyújtható, ha kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 85.000 Ft-ot.
(4) A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában:
a)
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) szerint:
aa) aktív korúak ellátására jogosult;
ab) időskorúak járadékára jogosult;
ac) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult él;
b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
bc) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él;
c)
mozgáskorlátozott él;
d)
3 vagy annál több gyermeket nevelnek.
(5) A támogatás iránti kérelmet legkésőbb 2022. november 15. napjáig lehet benyújtani, az 1.
melléklet szerinti kérelem nyomtatványon.
(6) Háztartásonként egy támogatási igényt lehet benyújtani.
(7) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát lehet biztosítani.

(8) A támogatási kérelemről Hegymagas Község Önkormányzata Polgármestere átruházott
hatáskörben határozattal dönt.
(9) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. szabályait kell alkalmazni.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.
Gyurka Miklósné
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2022. ….

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1. melléklet
KÉRELEM
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra
I.
Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Név:..........................................................................................................................................
Születési név: …......................................................................................................................
Anyja neve: ….........................................................................................................................
Születési helye:....................................................ideje:...........................................................
TAJ.: sz.: …………………………………………………………………………………….
Lakóhely:.................................................................................................................................
Tartózkodási hely:....................................................................................................................
Telefonszám:...................................................................................
E-mail cím : ….................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …...........fő.
3. Kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élők havi jövedelme:
Név:

Rokonsági fok:

II.

Havi nettó jövedelem:

Nyilatkozatok
a) Az alábbi szociális ellátásban részesülök:
• aktív korúak ellátása
• időskorúak járadéka
• települési támogatás (a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülő)
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek
b) háztartásomban:
• mozgáskorlátozott él,
• 3 vagy annál több gyermeket nevelek
(megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozok arról, hogy a lakásom fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
• életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész
aláhúzandó),
• a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum:................................................................
….........................................................................
kérelmező aláírása

